1. Регулиране на ниво
С въвеждането на автоматизацията във всички сфери на
производството, както и в бита, се налага използването на
преобразувателите. Те са неразделна част от системите за автоматизация.
Те служат да преобразуват величините във вид, удобен за по-нататъшна
обработка, например преобразуване на неелектрични величини
(преместване, налягане, ниво, плътност и други) в електрични
(напрежение, импулси) което спомага измерването и регулирането на
дадената неелектрическа величина.
Измерването на неелектрически велчини с електрически методи е
широко разпространено благодарение на възможността за непрекъснато
измерване, измерване от разтояние, голямата точност и чувствителност.
Тя се свежда до тяхното преобразуване в еднозначно зависеща от нея
електтическа величина, чрез измерването на която се определя
неелектическата величина .
Измерването на ниво е познато от древността и то постоянно търпи
изменения. Едно обаче остава неразделна част от преобразувателите на
ниво. Това е чувствителният елемент (поплавък). Много-голяма част от
преобразувателите на ниво използват поплавък като чувствителен елемент.
Той също търпи изменения, тъй като сега има голямо разнообразие от
материали и форми, които правят поплавъците много чувствителни и
устойчиви по време на работа.
Единствените преобразуватели на ниво, които не използват поплавък,
са така наречените ултразвукови преобразуватели. Те също намират
приложение в САУ, но имат един съществен недостатък. Той се изразява в
това, че ултразвуковите преобразуватели са по-сложни за изработка, от
което следва, че са и по-скъпи. Затова те в повечето случаи се заменят от
поплавъчни преобразуватели.
Като основен недостатък на поплавъчните преобразуватели на ниво, се
явяват големите размери. Това е така, защото в повечето случаи
поплавъкът е свързан към отчитащото устройство посредством механична
връзка (рамена, ремъчни или зъбни предавки).

Глава I
Устройства за измерване и контрол на ниво
В практиката често е необходимо да се измерва или контролира
нивото на течности. За измерване на ниво се използват датчици и
устройства с различна сложност, използват се разнообразни методи.
Определящо значение за избора на метод на измерване имат свойствата на
течностите и веществата, както и геометричните размери на съда, в които
се съхраняват. За всякакви цистерни приложение намират ултразвукови
устройства, като излъчвателите и приемниците са разположени вертикално
на различел нива. При измерване на нива на тежки течности и насипни
материали (цимент, хартиена маса и др.) се използуват подобни
устройства, работещи с радиоактивно лъчение. Широко са разпространени
поплавъковите датчици на ниво, но те не могат да се прилагат при гъсти и
лепкави материали или течности.
За контрол на нивото на промишлени води, както и на други
токопровеждащи течности, се използват метални електроди, между който
може да протича променлив ток, когато са потопени в течността.
На фиг. 3.21 е показано разположението на електродите и свързването им
към измервателната схема. На една заземена метална тръба 1, която
представлява единствения електрод, чрез изолационна стълба 2 е закрепен
вторият метален електрод 3. мястото му зависи от нивото, което трябва да
бъде контролирано. За направата на електродите се избират метали, които
не се влияят от химичните свойства на течностите, в които са потопени.
Изправителят (схема на Грац) се захранва с променливо напрежение от
вторичната страна на трансформатора през електродите, течността и
земята, тъй като единият край на вторичната намотка и единият електрод

Фиг. 3.21
са заземени. Ток може да протече само, когато двата електрода са
потопени в течността, следователно само тогава на изхода на

изправителната група ще се появи постоянно напрежение. Това
напрежение в зависимост от изискванията може да се използва за
управление на индикаторната лампа, реле или подходяща логическа схема.
Когато е необходимо да се контролират повече нива, трябва да се поставят
допълнителни електроди, свързани по аналогичен начин, като заземеният
електрод е общ.
За измерване на нивото на не провеждащи гъсти течности, например
машинни масла, мазут и др., много успешно се прилагат капацитивни
мостови схеми (фиг. 3.22а). В този случай течността изпълнява ролята на
диелектрик в цилиндричен кондензатор. Тъй кат основната диелектрична
проницаемост на течността е по-голяма от тази на въздуха, то при промяна
на нивото се променя капацитета на цилиндричния кондензатор т.е. мостът
се разбалансира. Обикновено мостът се балансира (извършва се начално
нулиране на напрежението в измервателния диагонал) при най-високо или
най-ниско ниво на течността в съда. На (!!!фиг. 3.22б) е показана
принципна схема на такъв измервател на ниво. Капацитивният мост се
захранва с променливо синусоидално напрежение с честота 5 kHz,
получено чрез еднотранзисторен генератор. Честотата се определя от
резонансният кръг С1, L1, включен в колекторната верига на транзистора
VT. Постоянно токовият режим на транзистора се задава чрез делителя R2,
R4 и резистора R1, включен в емитера за температурна специализация на
работната точка. Чрез намотката L2 на базата на транзистора се подават
части от изходния сигнал и то с такава фаза, че да се получи положителна
обратна връзка. Съпротивлението на резистора R3 определя дълбочината
на обратната връзка, при която се осигурява меко самовъзбуждане на
генератора.

Фиг. 3.22
Изходния сигнал от измервания диагонал на моста при разбалансиране
е голям и не е необходимо усилвател, както личи от (!!!фиг. 3.22а).
Изправителят (DA, VD) е еднополупериоден, тъй като работната честота е
висока и кондензатора C6 през липсващия полупериод не успява да се
разреди повече от допустимото.
Поради това, че капацитивният мост представлява източник на
напрежение с голямо изходно съпротивление, съпротивлението на
резистора R5 трябва да има стойности 1 – 2 M Ω , а операционният
усилвател да бъде с полеви транзистори на входа.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Капацитивен нивомер
Действието на капацитивните нивомери се основава на факта, че
диелектричните проницаемости на водните разтвори на соли, киселини,
основи са различни от тази на въздуха. Те работят на принципа на
измерване на капацитета между два електрода, потопени в течността,
чието ниво се измерва. Единият от електродите може да бъде и корпусът
из съда, в който се намира течността Електродите трябва да бъдат изолирани помежду си.
Предимствата на капацитивните нивомери се изразяват в сравнително
голяма област на приложение – приложими са при измерване на ниво на
електропроводящи течности. Недостатъците им са: необходимост от
стабилизирано напрежение и сложна измервателна схема.
Принципната схема показана на (!!!!фиг. 5.17) се състои от резервоар 1 с
визуален нивомер. Нивото на водата може да се изменя посредством крана
2 към помпата 3 и крана 4. резервоара е потопен електрод – сонда 5, а за
втори електрод служи корпусът на съда. Получения капацитет между
сондата и корпуса на резервоара се свързва с електронния блок 7
посредством високочувствителен кабел 6. стойността на нивото се отчита
от показващият уред 8.

Фиг. 5.17
Капацитетът между двата електрода е в еднозначна зависимост с
нивото в резервоара, свързан чрез крана 4 със сборния съд 9. този
капацитет е включен в рамото на измервателен мост. При включване на
нивомера той се настройва така, че 0 и 100% от скалата на стрелковия уред
да съответствуват на желаната минимална и максимална стойност на
нивото.

Поплавков и манометричен нивомер
Един от най-разпространените нивомери за течности са поплавковите.
Основен елемент при тях е поплавъкът, чието линейно преместване при
изменение на нивото на течността чрез лостова система лесно може да се
преобразува в електрически сигнал.
Предимствата на поплавковите нивомери се изразява в простотата на
действие , лесна подръжка , ниска цена , възможност за използване в
системи за автоматичен контрол и регулиране на ниво . Недостатъци са
лувтовете и хистерезисът в лостовата им система , в резултат на което
точноста на измерване не е висока .
Измерването на ниво на дадена точност с манометричен нивомер се
свеждадо измерване на хидростатичното и налягане .
При известна плътност на течността на нивото се измерва чрез
диференциални манометри .
Предимствата на манометричните нивомери се изразяват във
възможноста нивото да се измерва с диференциални манометри , които са
прости и надеждни и могат да се използват за целите на автоматичният

контрол и регулиране. Недостатък е не високата му точност на измерване.
На (!!! фиг. 5.16) е показана схема на поплавков и манометричен нивомер.
Той се състои от резервоар 1 с вода, чието ново се измерва с поплавков 2 и
манометричен 3 нивомер. Нивото на водата в 1 може да се увеличава чрез
отваряне на крана 4 към помпата 5 (която трябва предварително да е
пусната) и да се намалява чрез отваряне на крана 6, през който водата
изтича в сборния съд 7. нивото в резервоара 1 се измерва и с визуалния
нивомер 8. С показанията на 8 ще се сравнят тези на 2 и 3. Уравнителният
съд 9 е закрепен на статив 10 и може да изменя своето вертикално
положение, като по този начин определя минималната стойност на нивото
Hmin измерена чрез 3. стойността на Hmin се определя така, че стойността на
електрическото съпротивление R на реостатния преобразувател в
поплавковия нивомер да е нула.

Фиг. 5.16
Тази стойност се измерва с омметъра 11.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Диференциален манометър предназначен за измерване на разход и
ниво.
Диференциалният манометър е предназначен за измерване на разлика
в налягане, поради което може да се използва в системите за контрол и
регулиране на разход и ниво.
Диференциалният манометър тип “Марица” се състои от два основни
възела: чувствителен елемент – мембрана и преобразувател на механично
преместване в пневматичен сигнал. Принципната схема на манометъра е
показана на (!!! фиг. 7.1). Двете налягания Р1 и Р2 се подвеждат в работните
пространства на чувствителния елемент и въздействат на мембраната 1.
отместването на мембраната е пропорционално на разликата им.

Фиг. 7.1
преобразувателят на диференциалният манометър се състои от
механичен усилвател (2, 3 и 4), пневматичен усилвател (6) и обратна
връзка (7).
Механичният усилвател се състои от два лоста от втори ред (2 и 4) и
коректор (3). Върху единият от лостовите въздейства чувствителния
елемент (мембраната), а върху другия – обратна връзка на
преобразувателя, 7 чиято приложна точка може да се премества по два
успоредни цилиндрични водача и да се застопори в желаното положение.
По този начин се получава фина настройка на обхвата. Настройката на
нулата се осъществява с две противоположно натоварени винтови
пружини (не показани на фигурата) като с долната се извършва
предварителна груба настройка, а с горната – фина настройка.
Един от методите за измерване на разход на флуиди е чрез изкуствено
създаване на разлика в наляганията пред и зад специално монтирана
преграда (стеснение) в тръбопровода. Изкуствената преграда представлява
стесняващо устройство, което може да бъде изработено по различен начин.
Най-често използваните стесняващи устройства са нормалната диафрагма,
тръбата и дюзата на Вентури.
Зависимостта между обемния разход на флуида Q и създадената
разлика в налягане ∆ Р от стесняващото устройство се изразява със
следната зависимост:
Q = k .F

∆P

ρ

,

където ρ – плътност на флуида;
F – сечение на отвора на стесняващото устройство;
к – коефициент, зависещ от отношението на диаметрите на отвора
на стесняващото устройство и тръбопровода, температурата, вискозитета
на флуида и други величини.
При измерване на разход системата за измерване се комплектова и от
вторичен пневматичен регулиращ уред, градуиран в единици на разход.
При измерване ниво на течност много често се използват
диференциални манометри, които чрез подходящо свързване измерват
хидростатичното налягане на течността. Хидростатичното налягане p

зависи от специфичното тегло на течността и от височината Н (нивото) на
стълба течност над точката на измерване.
p=Н γ
Схемата на диференциалния манометър тип “Марица” е показана на
(!!!фиг.7.2). Основните елементи на схемата са: 1- помпа; 2- нормална
диафрагма; 3- образцов разходомер; 4- диференциален манометър тип
“Марица”; 5- резервоар; 6- дросел; 7- вторичен уред.

Фиг.7.2
След като схемата се набере, отваря се дросела 6 и се включва помпата
1. Обикновено се започва с максимално възможния разход (напълно
отворен дросел 6). Чрез образцовия разходомер се отчита общо количество
флуид, а с хронометър – времето, за което е протекло това количество. От
вторичния уред на диференциалния манометър се отчита налягането Рр.
Изчисляването на разхода се изчислява по формулата
Q = α. F

2∆p

ρ

Стойностите на α , F и !!! ρ се задават. Разликата в налягане ∆ p се
изчислява чрез зависимостта
∆ p = 1.25(Pp – 0.2) ∆ Pmax

където ∆ Pmax e максималната разлика в налягане, за които е градуиран
диференциалния манометър.
Относителната грешка на измерването се изчислява по формулата

δ1 =

Qдм − Qобразцов
Qобразцов

.100%

На фиг.7.3 е показана схема за измерване на ниво с диференциален
манометър. Точката на измерване на резервоара 1 е свързана чрез
съединителна линия 5 с плюсовия вход, а минусовия вход е свързан със
съединителната линия 6, която завършва с уравнителния съд 2. Нивото в
уравнителния съд трябва да съвпада с точката на измерване. Налягането на
течността в съединителната линия 5 се компенсира от налягането на
течността в съединителната линия 6 и в уравнителния съд, а
диференциалния манометър 3 реагира само на изменения на нивото в
резервоара. Отчитането на нивото се извършва от вторичния уред 4.

Фиг. 7.3
Чрез изменение на нивото в резервоара се следи за показанията на
вторичния уред на диференциалния манометър. Определя се статичната
характеристика на диференциалния манометър по показания на вторичния
уред във функция от нивото на течността в резервоара.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Система за двупозиционно регулиране на ниво
Системата за двупозиционно регулиране, чиято структурна схема е
показана на фиг.14.1, се състои от линейна част(хидравличен обект с
предавателна функция W0(p)) и нелинейния двупозиционен регулатор Р.

Фиг.14.1
Като двупозиционни регулатори се използват релейни елементи със и
без зона на нееднозначност.Статистическата характеристика на релейния
елемент със зона на нееднозначност, показана на фиг.14.2, се описва със
следната зависимост:
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Фиг.14.2
Диференциалното уравнение, което описва динамиката на
хидравличния обект в точка от линейната част на статическата
характеристика се извежда така:
Математичният модел, описващ динамиката на открит съд със
свободно изтичане, под действие на силата на теглото на течността ще
бъде изведен в съответствие с фиг.5.2. В установено състояние нивото Н0
се определя от равенството на притока и разхода
Vn0 = VP0

(5.7)

Фиг.5.2
При поява на разбалансиране между притока и разхода за време ∆ t, ще
се промени количеството на течността вследствие на промяна на нивото с,
∆ H, т.е.
∆ V = F. ∆ H = (Vn-VP). ∆ t, където:
F- площ на напречното сечение, в [m2];
Vn , VP – приток и разход в [m3/s];
t- време в [s];
Ако се положи ∆ t → 0, се получава следното диференциално уравнение
F.dH/dt = Vn-VP

(5.8)

В (5.8) VP зависи от нивото. Като се отчете (5.1)следва:
F.dH/dt = Vn- µ . f. 2.g.H

(5.9)

След полагане на
H =y
z = µ . f. 2.g

(5.9) се свежда до
F.2y.dy/dt + z.y = Vn.

(5.10)

Извършва се разделяне на променливитe
F/dt = (Vn-z.y)/2y.dy или -dt/F = (2y.dy)/(z.y- Vn)
Съществува табличен интеграл от вида:
u.du

u

b

∫ a.u − b = a + a

2

. ln (au − b ) + c

(5.11)

След интегриране на (5.11) следва
y

t

1
y.dy
,
- ∫ dt = 2 ∫
F t0
zy − Vn
y0

(5.12)

или
-

1
 z. y − Vn 
t − t0
V

= 2  ( y − y0 ) + n2 . ln
F
z
z
z
.
y
−
V
0
n




След замяна на:
y= H
се получава
-

t − t0 2
=
F
z

(

)

H − H0 + 2

Vn  z. H − Vn 
ln
z 2  z. H 0 − Vn 

(5.13)

Ще бъде регламентирано като входно въздействие Vn, на което ще дадем
нарастване, т.е. Vn=Vn0+ ∆ Vn
В установено състояние от Н=Н0 следва:
Vn0 = µ . f. 2.g.H 0 = z. H 0

(5.14)

С отчитане на (5.14) и t0 = 0, от (5.13) следва:
-

t
2. H 2.Vn 0 2.(Vn 0 + ∆Vn ) Vn 0 + ∆Vn − z H
=
− 2 +
ln
F
z
z
z2
∆Vn

(5.15)

т.е. в общия случай нивото на течността в съд Н, изтичаща свободно под
действие на теглото си се явява нелинейна функция на притока Vn..
При малки отклонения на нивото Н = Н0+ ∆ H, ( ∆ H/H0<<1)
Зависимостта между Н и Vp може да се линеаризира. Основание за това ни
дава факта, че снабдена с регулатор бъдещата система за стабилизация на
ниво ще работи с малки отклонения около работната точка Н0. За целта ще
бъде направено разложение на VP=VP(H) в ред на Тейлор около работната
точка Н0, т.е.
Vp = Vp0 +

∂VP
 H = H 0 . ∆ H+----∂H

Като се отчете (5.1), нарастването
∆ Vp =

µ . f 2. g
∂VP
z.∆H
 H = H0 . ∆ H =
 H = H0 . ∆ H =
∂H
2. H
2. H 0

(5.16)

След заместване на (5.7) и (5.16) в (5.8)се получава
F

d∆H
z.∆H
+
= ∆Vn
dt
2. H 0

(5.17)

От това уравнение може да се запише предавателната функция на
обекта
W0(p) =

K oδ
∆H ( p )
=
∆V ( p ) Toδ . p + 1

(5.18)

където:
Toδ =

2F H 0

K oδ =

z

2. H 0
z

=

=

2F H 0

е времеконстанта на обекта,

µ . f . 2.g
2. H 0

µ . f . 2. g

e коефициент на обекта,

следователно:
Т оδ

dH
+ H = K oδ .Vn
dt

е диференциалното уравнение описващо динамиката на хидравличния
обект в точка от линейната част на статическата характеристика.
f – сечение на отвора, от който изтича течността;
H – нивото на течността над центъра на отвора;
µ – коефициент на изтичане;
F – напречно сечение на хидравличния обект;
Vn– дебитът на втичащата се течност;
g – земното ускорение;
На фиг.14.3 е показан преходния процес в двупозиционната система за
регулиране при изменение на заданието от Н = Нmin до Нзад. С Нmin и
Нmax са означени установените стойности на регулируемата величина Н,
които съответстват на минималната (-к2) и максималната (к1) стойности на
регулиращото въздействие µ (фиг.14.2).
Когато регулируемата величина Н е под зададената и стойност Нзад
регулаторът подава максимално управляващо въздействие и съгласно (3)
изходната величина на обекта започва да се изменя по експоненциален
закон към Нmax (интервалът t0 – t1 – t2 от фиг.14.3). Когато нивото Н

задмине горната граница на зоната на нееднозначност[Н>(Нзад+ δ )]
регулаторът приключва

Фиг.14.3
като регулиращото въздействие µ добива минималната си стойност.
Изходната величина на системата Н започва да намалява по
експоненциален закон към Нmin (участъка t2 – t3). В точка 3 нивото
започва да спада отново под долната граница на зоната на нееднозначност
[Н ≤ (Нзад - δ )] поради което регулаторът включва и изходната величина
на системат Н започва от ново да нараства към Нmax до точка 4 и т.н. В
установен режим в системата се установяват незатихващи автоколебания,
чиято амплитуда Ак и период Тк зависят от параметрите на регулатора и
обекта.
Големината на амплитудата на автоколебанията, когато в системата
няма закъснения е равна на широчината на зоната на нееднозначност, т.е. :
Ак = 2 δ
(4)
За определяне на периода на автоколебанията се линеаризира
експонентата в зоната на нееднозначност поради това, че 2 δ << (Нmax Нmin). В този случай
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(5)
където !!!!!!!!!!!!!! определя стойността на заданието по отношение на
диапазона Нmax – Нmin.
От израза (5) за стойноста на периода на автоколебанията се вижда, че
при ∆ = 0 и ∆ = 1 Тк клони към безкрайност. Минималната стойност на
периода се получава при ∆ = 0,5 :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(6)
Схемата на системата за регулиране на ниво е показана на фиг.14.4.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Фиг.14.4
С 0 е означен хидравличният обект за регулиране. Измерването на
регулируемата величина (нивото Н) се извършва с диференциалния
манометър ДМ. Плюсовата камера на ДМ се свързва с импулсната линия
от резервоара, а миносовата – с уравнителният съд УС. Захранващото
налягане на ДМ (Рзах = 1,4 kgf/cm2) се подава посредством редуктора Р1 и
се отчита от манометъра М1. Входната величина на ДМ представлява
разликата на хидростатичните налягания на течността в УС и резервоара.
Налягането Рх , което е пропорционално на регулируемата величина Н се
регистрира от записващия прибор ЗП и се подава на входовете на
пневматичните двупозиционни регулатори ПР 1,5 релейни без зона на
хистерезис, като единият от регулаторите работи на “максимум” , а
вторият – на “минимум” . Посредством петмембранните релейни блокове
РБ1 и РБ2 (Приложение XII) сатическите характеристики на регулаторите
ПР 1,5 се наслагват като се получава еквивалентна статическа
характеристика със зона на нееднозначност. Чрез изменение на заданията
Рб и Р – б на съответните пневматични регулатори се изменя и широчината
на тази зона. Изходното налягане Ру на РБ2 се следи чрез показващия
прибор ПП и се подава на мембранния сигнализатор МС (тип МС - 1). МС
е включен в оперативната верига на двигателя на помпата П. Чрез П се
подава течност от сборния резервоар СР към обекта. Дебитът на втичащата
се в обекта течност се измерва посредством разходомер Р!!!! , а на
изтичащата – посредством разходомера Р!!!!!!!! .
Последователността на работа при изследване на двупозиционната
система за регулиране на ниво е следната. Подава се захранващо налягане
Рзах = 1,4 kgf/cm2 на ДМ, РБ1, РБ2 и регулаторите ПР – 1,5. Наглася се
зоната на нееднозначност. Подава се напрежение на оперативната и
силовата схема на двигателя на помпата П. Включва се записващият
прибор ЗП и се записва изменението на регулируемата величина.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Стабилизираща система за автоматично регулиране на ниво
Стабилизиращите
системи
за
автоматично
регулиране
са
предназначени да поддържат дадена регулируема величина на определена
стойност, предварително зададена от оператора. Такива са повечето от
промишлените системи за автоматизация на технологичните процеси.
Заданието при тези системи остава постоянно зададено във времето или се
мени епизодично. С настройка на регулаторите в системата за автоматично
регулиране (САР) се цели да се достигнат определени показатели на
качеството на преходните процеси. Трябва да се знае, че извършената
настройка на регулаторите

Фиг.5.51
се явява ориентировъчна и неокончателна. Това е така, защото не могат да
се отчетат всички реалности на системата. Най–често се използват т. нар.
инженерни методи за настройка на регулаторите. С тях е възможно при
зададени параметри на обекта (статичен коефициент на обекта k0 ,

времеконстанта на обекта Т0 и закъснение τ0 )да се изчислят направо
стойностите на параметрите за настройка на различните видове
регулатори. Обикновено настройката се извършва по зададен типов
преходен процес. Такива типови преходни процеси са: апериодичен
преходен процес σ = 0; преходен процес с пререгулиране σ = 20%;
преходен процес с минималноквадратична площ Smin – фиг. 5.51. За първия
процес е характерно най-голямо максимално динамично отклонение хм и
най-малко време за регулиране tp и най-малка стойност на максималното
динамично отклонение хм. Вторият типов преходен процес заема
междинно място.

При зададен типов преходен процес и известни параметри на обекта
могат да се изчислят по приближени формули стойностите на параметрите
за настройка на регулаторите. За обекти със самоустановяване параметрите
за настройка на ПИ регулатор за трите типа преходни процеси са следните:
0.6T0
; Tи = 0.6T0 ;
k 0τ 0
0.7T0
за преходен процес с пререгулиране σ = 20% k0 =
; Tи = 0.7Т0 ;
k 0τ 0
T
за преходен процес с минималноквадратична площ – kp = 0 ; Tи = Т0 ;
k 0τ 0

за апериодичен преходен процес kp =

Фиг. 5.52
Параметрите на обекта със самоустановяване k0, Т0 и σ 0 от посочените
формули може да се определят по преходната му характеристика, както е
показано на фиг.5.52. Входното въздействие y върху обекта е стъпално ∆y,
а реакцията на обекта, представляваща преходната му характеристика, е
изменението на изходната величина Χ във времето. Допирателна l е
прекарана през точката, в която наклонът на кривата е най-голям.
Стабилизиращата система за автоматично регулиране на ниво се
състои от резервоар с вода 1, чието ниво се измерва с нивомера 2.Входният
разход се изменя чрез регулиращ орган 3, а чрез крана 4 водата изтича от
резервоара в сборния съд 5.Регулиращият орган се управлява от
байпасната панела 6, изходът на която се свързва посредством
превключвателя 7 с изхода на регулатора8(в автоматичен режим) или със
задатчика 9(в ръчен режим).В автоматичен режим задатчикът 9 е свързан с
единият вход на регулатора, по който се подава заданието на
регулируемата величина.Другият вход на пневматичния регулатор 8 е
свързан с нивомера 2.Стойността на нивото се записва от пневматичния
записващ уред 10.Захранването на пневматичните уреди (регулатор,
нивомер, байпасна панела, записващ уред) е общо и се осъществява чрез
редуцир-вентила 11 и филтъра 12.Чрез манометрите 13, 14 и 15 се измерва
съответно налягането, което отговаря на измерваното ниво, захранващото

налягане на пневматичните устройства и налягането, подадено към
регулиращия орган.С манометър 16 от байпасната панела се измерва
налягането което се подава като задание на регулатора 8.ПО отношение на
нивото разглеждания резервоар със собствено изтичане на течността
представлява обект със самоустановяване.Смущаващо въздействие върху
него може да се приложи като се изменя положението на крана4.Прието е
управляващото въздействие да бъде входният разход, който се изменя
посредством регулиращият орган 3 при постоянно включена помпа 17,с
която се осъществява рециркулация на водата.

Фиг.5.53

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Изследване на система за регулиране на ниво
Нивото е технологична величина, която се налага да бъде регулирана
при управлението на редица технологични процеси: производство на пара,
охладителни и химически процеси, протичащи в реактори и
реактификационни колони и пр.Уравнението на материалния баланс,
изразяващо връзката между нивото Н на течността в определен съд и
втичащия Qвт и изтичащ Qизт дебит е:
SdH = (Qвт - Qизт) dt,
(15.1)
където S е напречно сечение на дъда.
В зависимост от това дали Qизт е функция или не на нивото в съда,
обектът е със или без саморегулиране. В първия случаи (фиг.15.1а) е в сила
уравнението на Бернули, изразяващо връзката между нивото и изтичащия
дебит:

Qизт = µ q 2.g.H ,
където: µ - коефициент на изтичане;
q - сечение на отвора за изтичане;
g - земно ускорение.

(15.2)

Фиг.15.1
Както се вижда от (15.2) статичната характеристика на обекта
Qизт = f (Н) е нелинейна функция,която за малки нарастъци на нивото може
да се разглежда като линейна,т.е.
∆ Qизт = k0. ∆ H ,

(15.3)

където: k0 , съгласно (15.2) се изразява,
k0 =
В такъв случай,
саморегулиране има вида:

µg 2 g
H

,

приближеното

T0

описание

dH
+ H = kQвт ,
dt

на

обекта

със

(15.4)

където:
T0 =

S
1
; k=
k0
k0

Когато Q ≠ f(Н), обектът се явява като обект без саморегулиране.
Математичното му описание при Qизт = const (наличието на помпа с
постоянен дебит например фиг.15.1б) се получава от (15.1).
S

dH
= Qвт - Qизт = ∆ Q
dt

(15.5)

В случаите, когато обекта е съставен от последователно свързани
резервоари и се регулира нивото на течността в последния, то той се
разглежда като многокапацитивен обект. Математичното описание на
такъв обект се получава от последователно свързани елементарни

динамични звена, описани с (15.4) или (15.5), в зависимост от това дали
съществува свободно изтичане на течността от тях или е принудително(с
помпа с постоянен дебит).
В следствие турболентността на втичащия се в съда поток, на
разпръскването му и пр. Възникват колебания на нивото. За резервоара, с
измерителна тръба показан на фиг.15.2, отчитайки скоростта на

Фиг.15.2
втичащата течност е в сила следното уравнение:
jh2S2 – jh1S1 = – M2 dV2 – M1 dV1
dt

където:

γ – специфично тегло на течността;

(15.6)

dt

S1,S2 – съответно площите на резервоара и измерителната тръба;
h1,h2 – съответно височина на течността в резервоара и тръбата;
V1,V2,M1 и M2 – съответно скорост и маса на течността в
резервоара и измерителната тръбичка.
Като се има в предвид, че:
V1 =

S2
lS
l S
V2 ; M1 = j 1 1 ; M2 = j 2 2 ,
S1
g
g

(15.7)

където l1 и l2 са означени от фиг.15.2, (15.6) придобива вида:
h2S2 – h1S1 = –

l 2 S 2 dV2
l S dV1
– 1 1
,
g
dt
g
dt

(15.8)

Ако с Н се означи нивото на течността в равновесно състояние, то
може да се запише:
H – h1 = (h2 – H)

Имайки предвид, че V2 = dh2/dt , V1 =
в (15.8) се получава:

S2
.
S1

(15.9)

S2
V2 и замествайки h1 от (15.9)
S1

l1 + l 2 d 2 h2
H S 
+h2 = 1 + 1  .
2
2  S2 
2g
dt

(15.10)

Подобно уравнение може да се изведе и по отношение на нивото в
резервоара. Силите на триене не са отчетени в уравнение (15.10). Периодът
на собствените колебания се представя
T = 2π

l1 + l 2
2g

(15.11)

Системата за регулиране на ниво е представена на фиг.15.3. Обектът
за регулиране е съставен от два последователно свързани съда С1 и C2 .
Регулира се нивото на течността с С2 . Измерването се извършва чрез
поплавков датчик за ниво Д. По отношение на нивото съдът С1 се описва с
уравнение (15.4), а съдът С2 – с (15.4) или (15.5) в зависимост от това дали
изтичането от него е свободно, или посредством помпата П. Чрез
различните кранове може физически да се моделира:
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-Двукапацитивен обект със саморегулиране -отворени са крановете
К1 , К4 , К6 , К7 , К10 , К11 , К12 , останалите кранове са затворени
Помпата изпраща вода от сборния съд в С1 .
-Еднокапацитивен обект със саморегулиране - отворени са крановете:
К1 , К4 , К6 , К7 , К9 , К12 останалите кранове са затворени.
Помпата изпраща вода от сборния съд в С2 .
- Двукапацитивен обект без саморегулиране - отворени са крановете:
К5 , К6 , К7 , К10 , К11 , К2 , К3 , К14 , останалите кранове са затворени.
Помпата изчерпва вода от С2 и я изпраща в сборния съд.
- Еднкапацитивен обект без саморегулиране - отворени са крановете:

К5 , К6 , К7 , К9 , К2 , К3 , К14 останалите кранове са затворени. Помпата
изчерпва вода от !!!Сг и я изпраща в сборния съд.
Крановете К6 , К7 и К8 байпасират регулиращия орган - РО, чрез който
се изменя, входния дебит, измерван чрез разходомера Qвт .
Изтичащият дебит се измерва чрез Qизт . Положението на подвижния лост
на РО се отчита от указателя на положение УП. Нивото в съда С2 се
записва отвторичния уред – ВУ.
В случаите, когато обектът е еднокапацитивен със саморегулиране,
изменяйки входният или изходният дебит могат да се получат различни
стойности на нивото в съда С2 . Колебанията на нивото се записват от ВУ.
Определяйки величините l1 и l2 за всеки конкретен случаи по формула
(15.11) може теотретично да се определи периода на колебанията.

